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Sayın Hocalarım, Değerli  Meslektaşlarım; 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ana internet sayfasında ,www.kanser.org,  ilanı yapılan 25 

Aralık Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Olağan Genel Kurul’unda yönetim kurulu üyeliği seçimine 
aday olmak istiyorum.  

Bilindiği gibi çağımızın hastalığı kanser ve en hızlı gelişen bilim dalı ise kanser 
hastalığının tedavisi ve yönetimi ile ilgilenen onkoloji branşıdır. Cerrahi Onkoloji, Radyasyon 
Onkoloji ve Tıbbi Onkoloji olarak üç ana grubu ve birçok bağlantılı disiplin alanının bir arada 
çalışması kanser tedavi başarısı için olmaz ise olmazdır. Bu multidisipliner yaklaşımın tam 
ortasında, kanser hastalarını en fazla gören ve en kritik kararların alınmasına en büyük katkıyı 
sağlayan Tıbbi Onkoloji uzmanı bulunmaktadır. Bu dışarıdan bakıldığında çok üstün içeriden 
bakıldığında ise çok emek isteyen bir görev ve sorumluluktur. Kanserin çeşitli basamaklarını 
giderek daha iyi anlamamız onkolojik tedavilerde sürekli bir paradigma değişikliğine yol 
açmakta ve bizi de bu dinamizm içerisine girmeye zorlamaktadır. Bu paradigma 
değişikliklerini takip edememek veya değişikliklerde yer alamamak ülkemiz ve bizim için 
kabul edilemez bir durumdur. Dünyada yaşanan hızlı gelişmeleri yakalamak ve içerisinde 
bulunmak iyi bir yapılanma ile mümkündür. Ülkemiz için bu yapılanma Türk Tıbbi Onkoloji 
derneğidir.       

Adaylığımı başarılı olur ve seçilirsem, çalışma arkadaşlarım ve dernek başkanımla 
üzerinde durmak isteyeceğim konular aşağıda sıralanmıştır. 

1. Bana verilen görev ve sorumlukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım
2. Multidisipliner yaklaşım içerisinde diğer branşlar ile yakın iletişim ve koordinasyon

sağlayarak ortak çalışma kültürünün gelişmesi ve mükemmelleşmesini sağlamaya
çalışacağım

3. Büyük bir başarı öyküsü olarak düşündüğüm Genç Onkologlar Grubunun gelişmesi
için destek sağlamaya çalışacağım

4. Önümüzdeki dönemde bireysel kariyerimize ve ülke olarak dünyadaki bilinirliliğimize
‘reputation’ en önemli katkıyı sağlayacağını düşündüğüm klinik çalışmaların gelişimi
ve ülkemize daha çok klinik çalışma alınması için gerekli çabayı göstereceğim

5. Uluslararası Onkoloji Camiası ‘ESMO, ASCO, MASCC, ETOP v.b.’ gibi topluluk ve
dernekler ile yakın işbirliği ve koordinasyon geliştirmek konusunda çalışacağım.

Bu vesile ile saygılarımı sunar, seçim sonuçlarının ülkemize ve camiamıza yeni bir güç ve 
motivasyon sağlamasını dilerim. 

Saygı ve sevgilerimle 
Dr. Fatih Köse 
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